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Datum 4.9.2006

Příští jednání
Zastupitelstva obce

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze dne 25.7.2006

5.října 2006
v 18.00 hod

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
Zadání projekčních prací : „Urbanistická studie úprav veřejného
prostranství centrálních částí obce včetně osad Rájova a Plešovic“.
• Zadání projekčních prací : „Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna –
Rájov“pro stupeň územního rozhodnutí.
• Zadání prací úprav a doplnění kanalizační stoky v Rájově.
• Posílení rozpočtu obce v položce komunikace
• Obdržené dotace :
Střecha č.p.5 II.etapa
400 tis Ministerstvo kultury ČR.
Komunikace u hřbitova
100 tis KÚ JČ kraj .
Varovný a informační systém 370 tis Ministerstvo zemědělství ČR .
Internetizace knihovny v Plešovicích(PC sestava+připojení k internetu 3roky)
Ministerstvo informatiky ČR.
•

Radnice
ve Zlaté Koruně
Program :
1.Zahájení
2.Zpráva o práci rady obce
3.Schválení změny č.1
(územní plán obce)
4.Různé

Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !

•

ZASTUPITELSTVO OBCE ROZHODLO
Příští zastupitelstvo obce bude patnáctičlenné

Vážení spoluobčané s průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy
seznámit přímo,neboť jednání jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise
z jednání zastupitelstva i rady obce,které je Vám plně k dispozici na Obecním
úřadě.Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na
oficiálních webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz
V případě nejasností se přímo obracejte na starostu obce,který Vám ochotně
problematiku dané věci osvětlí a vyslechne Váš názor,který je vždy cennou
informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
OBSAH

Z veřejného jednání
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PLEŠOVICÍCH

Pozvánka na oslavu
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Vás srdečně zve na

Volby do zastupitelstva
obce
2
Parkování v obci
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Kanalizace a ČOV

3

E-on upozorňuje

3

Sběr a svoz odpadu

4

Zájezd do termálních
lázní v SRN
4

Oslavu 70.výročí založení sboru,
která se bude konat 9.září 2006 na návsi v Plešovicích od 13.00hodin
Program :
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

Zahájení,přivítání hostů
Vyznamenání zasloužilých členů
Soutěž mladých hasičů požární útok
Soutěž hasičů – muži požární útok
HZS Český Krumlov předvedení techniky

17.00 Zábava v pivním stanu – hudba : „Naležato band“
občerstvení zajištěno
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE V NAŠÍ OBCI
Jsme na konci léta a kvapem se blíží volby do zastupitelstva obce.Tyto demokratické volby se asi
nejvíce dotýkají každého z nás,neboť se v nich rozhodne o tom,kdo nás po další dobu bude
zastupovat při nejrůznějším rozhodování týkající se přímého dění v naší obci.Každý z nás by měl
vyjádřit svůj názor a přijmout tuto zodpovědnost.Kandidovat do zastupitelstva obce mohl každý,kdo
splňuje zákonné podmínky pro kandidaturu.Tedy většina obyvatel.Jako starosta obce děkuji všem
,kdo takto učinili a upřímně si vážím každého kandidáta,kterému jde o to, něco dobrého pro obec
,potažmo pro ostatní učinit.Být zastupitelem obce je velká zodpovědnost a velký závazek pro
současnou i nastupující generaci.
Na tomto místě mi dovolte,abych také poděkoval současnému zastupitelstvu za dosavadní
práci.Mimo jiné i za to,že ve chvílích,kdy bylo nutné rozhodnout ve složitých záležitostech se k věci
postavili čelem a s chladnou hlavou a se svým nejlepším svědomím vybrali tu správnou volbu pro
naší obec.Práce obce je nekonečný příběh,tak jako samotný život.Jednotlivá volební období na sebe
navazují stejně tak jako úkoly a stavební akce,které mají za cíl činit náš život lepší a
radostnější.Nebudu nyní vyjmenovávat všechno to ,co se za poslední čtyři roky vykonalo.Nejsme
velká obec a tak všichni dobře vědí,co se změnilo.Přesto, kdo bude mít zájem udělat si ucelený
obraz o posledním volebním období může navštívit obecní úřad,kde je každému k dispozici přehled
činnosti doplněný fotodokumentací a kronika obce,která asi nejvíce vypovídá o životu v naší obci.
starosta M.Š.

Volby do zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční :
Pátek 20.října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 21.října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Počet volebních okrsků :1
Sídlo volebního okrsku :
Obecní úřad Zlatá Koruna č.p.41

STÁLÉ PROBLÉMY S PARKOVÁNÍM
Stále častěji se objevují problémy s parkováním na celém území naší obce.Problémy
nepramení z nedostatku parkovacích míst,ale z neukázněnosti řidičů.V tomto článku se nebudu ani
tak zabývat neukázněnými řidiči turisty,ale neukázněnými řidiči místními.Není to tím,že bych
říkal,že špatně parkující turista či návštěvník není problém,to vůbec ne,ale jen ztěží mohu touto
formou na návštěvníky a turisty působit a sjednat nápravu.
Stále jsem toho přesvědčení,že nešvar nevhodného parkování místních se dá odstranit i
nenásilně,bez drahých dopravních značek,které sami o sobě nic neřeší,bez kontrol a pokut dopravní
policie.Stále si říkám,vždyť oni si to uvědomí a dají si na to pozor,že parkovat na chodníku je pro
chodce,zvláště pro děti značně nebezpečné,že na trávníku nelze parkovat,protože ho zničím a pak
to nebude v mém okolí tak hezké,že při parkování musím nechat tolik místa,abych nepřekážel
ostatním,aby mohli popeláři odvést můj i ostatních odpad.Také v zimě zřejmě napadne sníh,ale
protože budu nevhodně parkovat,tak se nikam já ani ostatní nedostanou,protože se technika
nedostane na potřebná místa ,aby mohla cesty zprůjezdnit.Také by mi mohli neúmyslně vozidlo
poškodit.Nemůžu přeci parkovat tak,že v případě požáru budou mít hasiči problémy včas se dostat
na potřebné místo,vždyť tím ohrožuji ostatní a vlastně i sebe.Stále si pro sebe říkám,že to pochopí
včas ,než se stane nějaké neštěstí.
Nic však netrvá věčně,takže až přestane být situace již únosná a myslím si ,že již není daleko
od tohoto stavu, budou se muset realizovat násilná opatření,tak jak je uvedeno na začátku tohoto
článku.Bude nás to všechny stát nemalé finanční prostředky a zbytečné problémy s policií.Prosím
všechny,kterých se shora uvedená slova dotýkají,aby se zamysleli ,co bude pro všechny lepší.
starosta M.Š.
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KANALIZACE A ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD ZLATÁ KORUNA – DOLNÍ ČÁST
Jak jsem Vás již informoval začátkem tohoto roku ve zlatokorunském zpravodaji, očekáváme
vyjádření ministra životního prostředí o udělení finanční pomoci našeho státu na kanalizaci a čistírnu
odpadních vod pro dolní část Zlaté Koruny.Na této věci se bohužel nic zásadního nezměnilo a i přes
osobní jednání se státním fondem životního prostředí a ministrem není známo,zda nám stát v této
věci finančně pomůže či nikoliv.V posledních měsících je navíc politická situace v naší zemi ,mírně
řečeno, značně nestabilní a nepřehledná.Pro tuto chvíli již není nic, co bychom na přípravě této
životně důležité akci mohli učinit,neboť je již vše hotové.Již zbývá jen to nejdůležitější a to jsou
peníze.Sami tuto akci financovat nemůžeme,neboť nemáme před sebou jen tuto akci,ale i další věci
a potřeby,které jsou rovněž pro obec důležité.V případě,že nám náš stát finančně nepomůže,je další
cestou zajištění financování nové programovací období Evropské unie 2007-2013,kde se mohou
čerpat finance z Operačního programu životní prostředí,který bude k tomuto určen.Je nutno však
k tomuto poznamenat,že nám Evropská unie nedá nic zadarmo a že velké riziko je v byrokracii a ve
velmi přísných podmínkách pro čerpání dotací.Nicméně je to jediný reálný způsob, jak tuto akci
probudit k životu,pokud nám nepomůže náš stát.
starosta M.Š.

Přílohou tohoto
zpravodaje je
informační list na
téma
„Obnovitelné
zdroje energie“
Poradenské firmy
Energy Centre
České Budějovice
Tel.387312580
e-mail :
eccb@eccb.cz

Platnost od 4.9.2006
PRODEJNA - samoobsluha / minimarket
potraviny, drogerie a jiné zboží
Všechny " nezbytné věci ", Zlatá Koruna čp.92

PONDĚLÍ

7,00 -11,30

ÚTERÝ

7,00 –11,30 x 14,30 - 16,00

STŘEDA

7,00 –11,30

rádi připomínáme

ČTVRTEK

7,00 –11,30 x 14,30 - 16,00

PROVOZNÍ DOBU

PÁTEK

Vážení zákazníci, pro vaše časté dotazy

odpovědný vedoucí :

SOBOTA

7,00 –11,30 x 14,30 - 16,00
7,30 -10,30

Pavel Cibulka

NEDĚLE

7,30 -10,30

podnikatel

STÁTNÍ SVÁTKY

7,30 -10,30

tel.: 380743117, 777051988

Statistika
návštěvnosti
oficiálních
stránek obce

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz
internetové stránky : www.zlatakoruna.cz

Počet
návštěvníků

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

6763
(od 1.10.2005)

www.zlatakoruna.cz
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Nebereme : nerozebrané bojlery,ledničky apod. !!!
Zlatá Koruna – horní a dolní část : středa 11.10.2006 od 15.30 hodin
/zajišťuje SK Fotbal Zlatá Koruna/
Plešovice : sobota 14.10.2006 od 10.00 hodin
/zajišťuje SDH Plešovice/
Rájov : středa 20.9.2006 od 15.30 hodin
/zajišťuje SDH Rájov/

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 11.listopadu 2006
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00 – 8:30 hod
Plešovice - Zátiší 8:35 – 8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00 – 9:30 hod (u kontejnérů)
Zlatá Koruna - dolní část 9:35 – 10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK

termín zájezdu – úterý 10.října 2006

Odjezd - 6:00 hod Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu - důchodci 150,- Kč, ostatní 250,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem
nejpozději 3.října 2006).

Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
(Důvodem platby zájezdu předem je skutečnost,že v minulosti si zájemce svou účast na poslední
chvíli rozmyslel,neúčast však včas nenahlásil a tím docházelo poměrně často k neobsazenosti
zájezdu,který je dotován z rozpočtu obce.Zájemců o tento zájezd,který je pořádán 2x ročně je
skutečně dost a je velká škoda každého neobsazeného místa v autobusu.
Starosta M.Š.

